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Beslut
Datum
2022-06-28

Ärendebeteckning
218-1322-2022

Garpenbergs älgskötselområde
c/o Jan Henriksson
Grytnäs 47
774 92 Avesta

Registrering av Garpenbergs Kronhjortsskötselområde
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att registrera Garpenbergs
kronhjortsskötselområde med registreringsnummer 20-83-02-005-H.
Området har samma utsträckning som Garpenbergs älgskötselområde
(20-83-02-003-Ä). Digitalt uppmätt areal utan större vattendrag uppgår
till 48 249,50 ha. Detta beslut kan ej överklagas. Skötselplan fastställs
enligt separat beslut.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde inkom till
Länsstyrelsen 2022-01-26.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen ska pröva ansökningar om registrering av
kronhjortsskötselområden och godkänna dessa när de lever upp till
kraven i lagstiftning och länets klövviltsplan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
4 § Jaktförordningen 1987:905: Ett område som har sådan storlek och
arrondering att det medger vård av en i huvudsak egen kronhjortsstam
får av Länsstyrelsen registreras som Kronhjortsskötselområde.
58 § andra stycket, punkt 2, JF: Länsstyrelsens beslut enligt 4 § får inte
överklagas om beslutet avser något annat än registrering av
kronhjortsområde (Skåne län).
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Information
För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort ska
jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor
efter jakttidens utgång (5 a §, Jaktförordning 1987:905).
Alla förändringar av ett kronhjortsskötselområdes gränser samt byte av
företrädare för området ska anmälas till Länsstyrelsen (53 § NFS
2011:7).
Länsstyrelsen kommer regelbundet följa upp och se över skötselplanerna
och vid behov vidta de åtgärder som behövs. Skötselområdet ska även de
följa upp skötselplanen årligen.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Erik Matsson, för frågor på telefon 0102250541 eller via e-post erik.matsson@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 1322-2022 i ämnesraden för e-post.
Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-225 00 00.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av T.f. avdelningschef, avdelningen för naturvård
Jemt Anna Eriksson med vilthandläggare Jimmy Skord som
föredragande.

Bilagor
1. Karta över kronhjortsskötselområdet
2. Fastighetsförteckning för kronhjortsskötselområdet

